
NR 20. 23 September 2021 

Följande händer vid ”Aspa-Macken” 

 

Ägarna till ”MACKEN” har kommit överens med  

kommunens bygglovsavdelning och nya ägarna (stiftet)  

till Davik 1:1 att bodarna som står på Davik 1:1 ska tas 

bort. 

 

Ludgo-Spelviks bygdegårdsförening som ansvarar för  

den digitala lanthandeln kommer att flytta byggnaden  

till bygdegårdens mark. 

Flytten kommer ske mellan 7-12/10. 

Senare kommer även toalettbyggnaden flyttas till bygde-

gårdens mark. 

Leifs loppis kommer att vara kvar som vanligt,  

öppet alla dagar 1100-1600  utom måndag och tisdag. 

 

2021-09-21 

Bengt Anglered 

Monika och Hans 





Sommarbarn vid Kjesta del 6 
 
Under elva år var jag sommarbarn på Kjesta i Runtuna 1945-55. Morfar köpte gården 1922 och 
familjen flyttade in i de två befintliga bostadshusen. År 1935 flyttade familjen in i ett nytt hus 
som morfar låtit bygga med nio rum och kök. När jag var där på somrarna hade jag alltid 
samma rum, och jag kunde alltid ha mina saker där året runt. År 1955 var dock sista året. 

År 1964 gjordes slutmanöver på min militärtjänst. Jag skulle egentligen vara laddare i en 
stridsvagn, men under större delen av lumpen körde jag olika bilar tack vare att jag hade trafik-
kort redan vid inryckningen. Under manövrarna körde jag kompanichefens radiobil. Manövern 
den här gången var förlagd till Sörmland och så småningom hamnade hela kompaniet på präst-
gården Tybble i Runtuna, granne till Kjesta. Kompaniets elva stridsvagnar hade kört dit över 
Kvedbys och Kjestas åkrar. 

Jag bad kompanichefen om permis någon timme på kvällen för att besöka morfar och mor-
mor. Det beviljades efter ett antal frågor hur det kom sig att jag ville ha permis mitt ute vildmar-
ken. Jag gick dit och sedan tillbaka, bara en dryg km att gå. 

Mormor ordnade raskt choklad och mackor. Det smakade underbart efter pärsen som vi hade 
gått igenom tidigare. En soldat ur ett annat kompani hade förolyckats vid lossningen av strids-
vagnar från järnvägsvagnar på stationen i Dunker. Han klättrade upp på ”sin” stridsvagn innan 
strömmen i luftkabeln var bruten. En stridsvagn från vårt kompani hade brunnit upp när den 
stjälpte ner i ett stort dike vid Hosjö utanför Malmköping. Jag hade kört radiobilen 36 timmar i 
ett sträck, frånsett en halvtimmes slummer bakom ratten i Råby under kompaniets anfall mot 
lede fi. 

Morfar ville ha reda på hur ”kriget” fortlöpte. Jag visste inte så mycket, men ändå kanske 
mer än de andra soldaterna, eftersom jag skjutsade kompanichefen. En del saker som hade hänt 
kunde jag ju berätta. 
Då jag kom tillbaka till prästgården satte jag mig 
bakom ratten på bilen. Signalisterna i baksätet pikade 
mig för att jag inte hade fått någon mat från koktross-
en. Den hade äntligen kommit i kapp oss. Innan dess 
hade vi fått leva på reservprovianten som varje soldat 
var utrustad med. Jag konstaterade att mormors cho-
klad och mackor med stekta ägg var godare än militär-
maten och somnade med en gång.  

Bara efter någon timme kom kompanichefen och 
väckte mig. Vi skulle till bataljonsstaben på andra si-
dan om Norrby och ta vägen förbi Kjesta. Det var nu 
helmörkt och jag fick inte ha strålkastarna tända, bara 
mörkerbelysningen, men det gjorde ingenting för den 
vägen hittade jag som i min egen ficka.  

När vi rundade logen vid Kjesta tvärnitade jag. Det rök ur skorstenen på gamla bostadshuset, 
som alltså varit obebott sedan 1935. Jag sa till chefen att det var soldater i huset, vilket han först 
inte trodde på. Jag stod på mig och fick order att fortsätta sakta framåt och stanna utanför dörren 
till huset, men ha växeln ilagd. Chefen öppnade sin dörr och sa tyst: ”Lösen” utan att få svar. 
Han fortsatte ett par gånger till och vi hörde att något skrapade vid ytterdörren. Chefen kastade 
sig plötsligt in i bilen och skrek: ”Kör”. Jag tryckte gasen i botten och såg i backspegeln myn-
ningsflammorna från vapnen som militären avlossade mot oss. Det var lös ammunition så det 
bekom oss ju inte, men lite upphetsande var det allt. 

Hemfärden från staben fick skjutas upp en timme, så att militärerna i morfars hus kunde av-
lägsnas, innan vi skulle passera där igen. Tänk vad enkla krigen skulle bli om man kunde be-
stämma var fienden fick vara eller inte vara. 
 

Joe Eklöf  
 

Bilden förställer radiobilen som jag körde under manövrarna.  



 

 
 
 

Familjegudstjänst med 

Alfons Åberg-tema! 
Välkomna att fira gudstjänst med sång och musik med hela familjen. 

Vi passar på att hylla den nyligen bortgångne författarinnan och 

bildskaparen Gunilla Bergström som haft en förmåga att blanda 

vardagsrealism med livets stora frågor. Miniorer, juniorer, ungdo-

mar och vuxna medverkar. Kanske kommer du utklädd till Alfons, 

Milla, Mållgan eller någon annan figur? 

 

Runtuna kyrka 

Söndag 26 sep 

Kl.14 
Välkomna!  

 



Kulturbussen kommer till Nyköping och har med sig en härlig kompott av kulturella uttryck där 

du själv får vara med och skapa, lyssna och uppleva. Aktörerna som skapar denna dag kommer 

från olika bakgrunder, har olika stilar på det de gör och förenas i att de tillsammans är med i kul-

turföreningen Flen VärldsOrkester.  

Lördagen den 2 oktober: 

 Kl. 11 – 12.15 i Ludgo-Spelviks bygdegård 

Kl. 15 – 16.15 i Stigtomta bibliotek 

Fri entré men begränsat antal platser i lokalerna. 

Medverkande: 

Musikgruppen Los Locales bjuder på sydamerikansk hetta med nordiskt vemod. 

Rapparen Hasan Alsaid uppträder med egna texter hämtade ur hans livsresa.  

Prova på bilduppgifter tillsammans med kulturföreningen FVOs  

bildpedagog Erika Andersson. 

Man kommer även att få chansen att vara med i en rytmworkshop i sambans takter un-

der ledning av Patrick Taunu.  

Anledningen till kulturbussen 

Ur en demokratisk aspekt och möjlighet att yttra sig där människor får tillgång till kultur i olika former. Yttrandefri-

het och att yttra sig kan ta formen av kulturella uttryck förutom det uttalade. Vi har sett i nuvarande projekt, The Cul-

ture House, hur människor möts; svenskar, invandrade och med annorlunda funktion, i olika kulturformer där sam-

tal pågår om livet med olika kulturuttryck där man skapar tillsammans. Detta har genererat vänskap, glädje och ge-

menskap. Då vi nu har en fast lokal dit alla inte har möjlighet att komma för att delta i kulturaktiviteter, vill vi med 

kulturbussen ta oss dit där människorna finns. Särskilt till dem som sällan eller aldrig får delta i en kulturell aktivitet 

som deltagare eller publik. Vi vill fylla de luckor vi ser i samhället där kultur spelar en viktig roll för människor, 

”kultur för alla”, som normalt inte kommer i kontakt med kultur. Kultur är viktigt för människors hälsa; det har vi 

sett flera exempel på. Vi har också sett att kultur är viktig för att skapa integration mellan människor där man kan 

delta i kultur utan att behöva tänka på var man kommer ifrån, vilken religion man tror på eller vilken politisk idé 

man har. Det är kulturaktiviteten som är det gemensamma. 

Fredliga och inkluderande samhällen – när människor möts i ett positivt och kreativt sammanhang som kulturområ-

det är, uppstår vanligtvis inga konflikter (erfarenheter från FVO där det är musiken som är central; inte vilken relig-

ion eller politisk inriktning du har). 

Vi vill med kulturbussen göra kultur tillgänglig för människor som normalt varken har tillgång till eller är delaktiga i 

kultur. Vi åker dit där människorna är och gör kultur tillsammans med dem; vi tillgängliggör kultur i olika former för 

att skapa möten mellan människor och skapar kultur tillsammans med dem. 

 

Arrangör: Flen VärldsOrkester, Region Sörmland, Nyköpings Arenor i samarbete med Nyköpings Stadsbibliotek och 

Ludgo-Spelviks bygdegårdsförening 



 

 
 
GUDSTJÄNSTER: 
 
Söndag 26 september – 17:e söndagen efter trefaldighet 
Runtuna kyrka kl. 14: Familjegudstjänst med Alfons Åberg-tema.  
Sång och musik för hela familjen. Miniorer, juniorer och ungdomar medverkar.  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
 
Söndag 3 oktober – den helige Mikaels dag 
Ludgo kyrka kl. 10: Familjegudstjänst med dopfest för de barn som döpts  
under året. Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
 
Tisdag 5 oktober 
Runtuna kyrka kl. 9.30: Vardagsgudstjänst för stora och små.  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
 
 
ÖPPET HUS 
Runtuna kyrka tisdagar kl. 9-11 under veckorna 36 - 43, för barn 0 år och uppåt 
med förälder. Sångstund, lek och samvaro. Vid fint väder kanske vi går till klocksta-
peln!  
Kontakt: Annica Borg 070-498 87 11 
 
KYRKOVALET 
Nu är vi klara med kyrkovalet! 
Det preliminära valdeltagandet i Rönö församling blev 25,25 %, något lägre än i 
förra valet.  
Stigtomta-Vrena församling hade högst valdeltagande i stiftet denna gång,  
med 25,32 % så vi blev god tvåa, om inte det slutgiltiga resultatet ändrar något.  
Tack alla ni som tog er tid att komma och rösta! 
Preliminärt valresultat finns på valwebben: 
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2021/prel/Visning/Resultat/Forsamling.aspx  

 
Våra kontaktuppgifter: 

Expeditionen tel. 0155-24 10 16,  

e-post: rono.forsamling@svenskakyrkan.se  

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono  

Facebook-sida: https://www.facebook.com/ronoforsamling.se  
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Ludgo-Spelviks hembygdsförening 

Ludgo-Spelviks hembygdsförenings studiebesök på Tovetorp 17 september 2021 

 

  Hembygdsföreningen inbjöd sina medlemmar till studiebesök på Tovetorps forskningsstation den 17 

september. Runt 30 medlemmar fick en informativ och uppskattad rundvandring, av Thomas Giegold 

och Jan Alvar Lindencrona, både inomhus och utomhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tovetorps forskningsstation som har en snart 50-årig historia invigdes 1969 och genom åren har ett 

stort antal forskningsprojekt framgångsrikt bedrivits på Tovetorp.  

Fokusområden är framför allt studier av djurs beteenden och ekologi, men även botaniska studier har 

genomförts. Tovetorp ingår som en betydande del av Zoologiska institutionen vid Stockholms universi-

tet.  

  Inom Tovetorps områden finns olika typer av natur och anpassade hägn och burar för forskning på 

olika djurarter som bland annat klövvilt, fåglar och insekter. Inne i de moderna forskningshusen finns 

specialanpassade lokaler för avancerad forskning av olika slag inom stationens specialområden. 

På forskningsstationen bedrivs en omfattande undervisningsverksamhet. Varje år besöks stationen av 

flera hundra svenska som utländska studenter från olika utbildningar inom främst biologi vid Stock-

holms universitet.  

Ett populärt inslag på rundvandringen var besöket till de tama dovhjor-

tarna. Hjortarna har fötts upp från unga kalvar på  stationen och är nu ca 

2-3 år.  

De vackra djuren var totalt orädda och alla vi besökare undersöktes med 

stort intresse av hjortarna. De gillade både rönnbär och skosnören. 

 

       Hans Liljeroth 



Redaktion för Nyhetsbrevet 
Laurie Chapman -     laurie.chapman@telia.com 
Bengt Anglered -      bengt.anglered1@gmail.com 
Maggan Hornberg - margareta@hornberg-co.se 
Hans Liljeroth –        hans.akla@hotmail.com 
 

Bidrag till nummer 21 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 5 oktober 2021 

Den 29 oktober drar jag igång igen med  

After Work i Aspa bygdegård 

På menyn står då holländsk ärtsoppa med  

varm eller kall punsch 

Välkomna kl. 18:00 den sista fredagen i  oktober. 

 

Sms-a senast en vecka i förväg till 070 3163522 

 att man kommer och antal.  

Det är viktig för min planering. 

 

Hälsar  Pim van Dorpel 

Veckans ordspråk 
 

Det är mänskligt att fela. 

Men det känns gudomligt. 

(Mae West) 
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